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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Предмет навчальної дисципліни
Предметом навчальної дисципліни є закономірності й процеси
підвищення ефективності основного бізнесу компанії за допомогою
інформаційних технологій.

Мета навчальної дисципліни
Формування комплексу професійної компетентності, щодо моделей
та механізмів створення архітектури ІТ підприємства, які можна
застосовувати в умовах вітчизняної економіки.
Основні завдання
Формування сучасних теоретичних та практичних знань, умінь та
навичок з аналізу та архітектурної побудови бізнес структур на основі ІТрішень.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі
Навчальна дисципліна взаємопов’язана із такими дисциплінами як
«Інформаційні та комунікаційні технології», «Економіка і фінанси суб’єктів
підприємництва», «Управління проектами інформатизації» «Інноваційна
економіка».
.Вимоги до знань і умінь
а)знати
-

б) уміти
-

категорійно-понятійний апарат проблематики архітектурної
побудови ІТ підприємств;
загальні принципи, моделі побудови ІТ підприємств;
методики опису і побудови різних архітектур;
нормативно-правові засади забезпечення розвитку
інформаційного суспільства;

поетапно будувати ефективну ІТ архітектуру;
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розробляти бізнес-стратегії використання інформаційних
технологій;
розробляти ІТ бюджети підприємства;
керувати та контролювати архітектурний процес;
застосовувати комунікаційні та інформаційні технології в процесі
підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень;
застосовувати набуті навички в практичній діяльності щодо
інформаційної політики.

-

Опанування навчальною дисципліною
необхідний рівень сформованості вмінь:
Назва рівня
сформованості вміння
1. Репродуктивний
2. Алгоритмічний
З. Творчий

повинно

забезпечувати

Зміст критерію рівня
сформованості вміння
Вміння відтворювати знання, передбачені даною
програмою
Вміння використовувати знання в практичній
діяльності при розв’язуванні типових ситуацій
Здійснювати евристичний пошук і використовувати
знання дня розв’язання нестандартних завдань та
проблемних ситуацій

Робоча програма складена на 4 кредити.
Форми контролю – проміжний модульний контроль, залік.
РОЗДІЛ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Номер
теми
Тема 1.
Тема 2.
Тема З.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6

Назва теми
Бізнес-стратегія та інформаційні технології
ІТ-бюджети і нові технології
Принципи, моделі и стандарти бізнес архітектури підприємства
Моделі опису архітектури підприємства. Моделі Захмана та
Gartner. Архітектурні концепції і методики Microsoft
Управління та контроль архітектурного процесу
Впровадження результатів проекту розробки архітектури
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РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Бізнес та інформаційні технології.
Актуальність проблематики з точки зору зміни ролі ІТ в бізнесі і
суспільстві. Бізнес-стратегія та інформаційні технології. Зв'язок між
потребами бізнесу і перевагами від використання ІТ. Основні елементи і
етапи розробки ІТ-стратегії. Зв'язок бізнес-стратегії і стратегії ІТ. Процес,
порядок розробки та управління стратегією ІТ. Організаційні структури,
учасники і ролі в процесі створення стратегії ІТ Фінансові інструменти
прийняття рішень. Стратегія в області ІТ-персоналу і сорсингу

Тема 2. ІТ-бюджети і нові технології.
Тенденції світового ринку інформаційних технологій. Динаміка ІТбюджетів. Новітні технології. Підсумовуємо переваги наявності архітектури
та стратегії. Практика документування архітектури

Тема 3. Принципи, моделі и стандарти бізнес архітектури
підприємства.
Архітектура підприємства. Інтегрована концепція архітектури
підприємства. Архітектура і управління ІТ-портфелем. Принципи, моделі і
стандарти в рамках архітектури підприємства. Моделі і моделювання. Бізнесархітектура. Основні моделі та інструменти опису бізнес-архітектури.
Архітектура інформації. Основні моделі та інструменти опису архітектури
інформації. Контекст і основні елементи архітектури додатків. Моделі та
інструменти управління портфелем додатків. Вплив архітектури додатків на
інфраструктуру. Технологічна архітектура (архітектура інфраструктури).
Контекст і основні елементи технологічної архітектури

Тема 4. Моделі опису архітектури підприємства. Моделі Захмана
та Gartner. Архітектурні концепції і методики Microsoft
Контекст розробки архітектури підприємства. Модель Захмана.
Структура і модель опису ІТ-архітектури Gartner. Методика META Group.
Модель "4 + 1" уявлення архітектури. Стратегічна модель архітектури SAM.
Архітектурні концепції і методики Microsoft.
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Тема 5. Управління та контроль архітектурного процесу
Процес розробки архітектур: цілі та завдання. Загальна схема
архітектурного процесу. Напрями розробки архітектури: "зверху-вниз" або
"знизу-вгору".

Тема 6 Впровадження результатів проекту розробки архітектури
Процес розробки архітектур: управління і контроль, Gap-аналіз,
впровадження. Інструментальні засоби і моніторинг технологій.
Використання неліцензійного ПЗ. Інтелектуальна власність та ліцензування
програмного забезпечення.
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